
                                                                                                             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                               
 

                                                    Σαμοθράκη, 4/8/2017 
                                                                                Αρίθμ. Πρωτ.: 4731 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΜΟΙΒΗ:  3.896,80 € (χωρίς ΦΠΑ) 
Στη Σαμοθράκη σήμερα 4/8/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11.30 π.μ. 
μεταξύ:  
α) του Δήμου Σαμοθράκης, ΑΦΜ 090072723, ΔΟ.Υ. Αλεξανδρούπολης που 
εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης, τ.κ. 68002  και εκπροσωπείται νόμιμα από το 
Δήμαρχο αυτού κ. Βίτσα Αθανάσιου,  
καλούμενος εφ’ εξής «πρώτος συμβαλλόμενος» και  
β) του Παπά Κωνσταντίνου του Χρήστου Μηχανολόγου Μηχανικού μέλος 
Τ.Ε.Ε. με αρίθμ. μητρώου 94050 με έδρα την Θεσσαλονίκη Ταχ. Δ/νση: 
Φαιάκων 29 Κάτω Τούμπα – τ.κ. 54453, ΑΦΜ 076637015, ΔΥΟ Τούμπας, 
καλούμενο εφεξής «δεύτερο συμβαλλόμενο»,  
έχοντας υπόψη τις διατάξεις τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του  άρθρου 1 
παρ. 5 ΠΔ 28/80 και της υπ’ αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ 1111 Β’ απόφασης του 
Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ  
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:  
 
Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του άρθρου 58 παρ.1α 
Ν.3852/2010, και έχοντας υπόψη: 
 
α. Το άρθρο 209 και ιδίως την παρ 4 και την παρ 9 του άρθρου 209 του Ν. 
3463/06 η οποία προστέθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
β. Την αριθ.   31/2017 απόφαση για τη διάθεση της πίστωσης της 
Οικονομικής Επιτροπής 
γ. Την αριθ. πρωτ.: 2227/28-4-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
δ.  Την αρίθμ. 308/2017 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η 
απευθείας ανάθεση της εργασίας και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
της συνάπτει με τον δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού 
«αντισυμβαλλόμενο», σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου - τεχνικού 
ασφαλείας στον Δήμο Σαμοθράκης και στο σύνολο των εργαζομένων του 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/85 και του π.δ. 17/96 και του Ν. 
3850/2010,  διότι ο Δήμος Σαμοθράκης δεν δύναται  να ασκήσει ο ίδιος ως 
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εργοδότης καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3144/2003. 
 

 
Άρθρο 2 
Διάρκεια                                      

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της 
παρούσας και ισχύει για ένα (1) έτος . 
 

                                                        Άρθρο 3 
                                                         Αμοιβή 
Ως αμοιβή ορίζεται το ποσό των 3.896,80 € ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. (17%) το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 662,46 € 
 
                                                          Άρθρο 4 

Τρόπος καταβολής αμοιβής 

Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις των 2.279,63 € 
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ως εξής : 

• Πρώτη δόση  ποσό 2.279,63 € μετά την  παροχή  των πρώτων 6 
μηνών εργασίας 

•   Το υπόλοιπο ποσό των 2.279,63 €  εντός δέκα ημερών από την 
ολοκλήρωση του συνολικού έργου παροχής υπηρεσιών. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 
φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’  όλη 
την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 
Α. Του αντισυμβαλλόμενου  
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει  υπηρεσίες συμβούλου - τεχνικού 
ασφαλείας στον Δήμο Σαμοθράκης και στο σύνολο των εργαζομένων του 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/85 και του π.δ. 17/96 και του Ν. 
3850/2010,  διότι ο Δήμος Σαμοθράκης δεν δύναται  να ασκήσει ο ίδιος ως 
εργοδότης καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3144/2003. 
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 
α) να παρέχει στον Δήμο  υποδείξεις και συμβουλές , γραπτά ή προφορικά, 
σε θέματα σχετικά με υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των 
εργατικών ατυχημάτων  και να συντάσσει σε συνεργασία με το Γιατρό 
Εργασίας, όπου υπάρχει γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία 
κινδύνων και τη θέτει σε διάθεση του εργοδότη. 
β) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη 
των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και 
να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 
γ) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή 
του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 
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δ) να συντάξει  γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων του Δήμου Σαμοθράκης  στην οποία θα γίνει η συστηματική 
εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και θα καταγραφούν 
τα εξής: 
-Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες    
-Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν  
 όχι 
-Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν. 
Ειδικότερα: 
Α. Ο τεχνικός ασφαλείας θα συμβουλεύει σε θέματα: 

• σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων 

• εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών  

• προμήθειας μέσων και εξοπλισμού 

• επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 
προστασίας 

• διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
εργασίας 

• οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 
Β. Θα ελέγχει την ασφάλεια: 

• των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργία τους  

• των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πρίν από την 
εφαρμογή τους 

• Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων 

• Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή 
τη διεύθυνση της επιχείρησης 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας , ο Τ.Α. έχει υποχρέωση: 
- να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας , να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε 
παράληψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισης της και να επιβάλει την εφαρμογή της . 

- να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 
- να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων , να αναλύει και να 

αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για 
την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση , ο Τ.Α. έχει 
υποχρέωση:  
- να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για 
την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία 
τους. 
-να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας. 
Τις γραπτές υποδείξεις ο Τ.Α. καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης , το 
οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. 
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Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 
Η άσκηση του έργου του Τ.Α. δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών 
απασχόλησης του ως Τ.Α. 
Ο  τεχνικός ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία 
απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους . Τυχόν διαφωνίας του με 
τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του , δεν μπορεί να αποτελέσει 
λόγο καταγγελίας της σύμβασης του . Σε κάθε περίπτωση , η λύση της 
σύμβασης  του τεχνικού ασφαλείας  πρέπει να είναι αιτιολογημένη . 
Ο τεχνικός ασφαλείας έχει την υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό 
απόρρητο Σαμοθράκη. 
 
Σε  περίπτωση  που  ο ανάδοχος καθυστερεί  να  εκπληρώσει  εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε συμβατική της υποχρέωση, ο Δήμος μπορεί να  επιβάλλει 
Ποινικές Ρήτρες.  

     Ειδικότερα : 

Αν η ανάδοχος δεν εκτελέσει σωστά την εργασία που του ανατίθεται 
η ποινική ρήτρα ανέρχεται στην συνολική αμοιβή του και δεν του 
καταβάλλεται κανένα ποσό. 

Αν έχει ήδη εισπράξει κάποιο μέρος της αμοιβής του υποχρεούται 
να το επιστρέψει. 

Αν ο ανάδοχος καθυστερεί την υλοποίηση της εργασίας  του για 
οποιοδήποτε λόγο τότε ο Δήμος δικαιούται  να  απευθυνθεί  σε  
άλλο ανάδοχο και  επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον ανάδοχο  το 
συνολικό ποσό (100%) που της οφείλεται με τις επόμενες 
δόσεις.  

Η ποινική ρήτρα θα κοινοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στον 
ανάδοχο και θα συμψηφίζεται με το ποσό της επόμενης δόσης, 
εάν αυτό είναι αρκετό. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ποινικής 
ρήτρας και των επομένων δόσεων θα καταβάλλεται από την 
ανάδοχο, ΜΕΤΡΗΤΑ εντός ένα μήνα. 

 
 
Β :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
 

Ο Δήμος Σαμοθράκης υποχρεούται: 
- Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο που καταχωρεί τις 
υποδείξεις του ο ανάδοχος. 
- Η άσκηση του έργου του Τ.Α. δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών 
απασχόλησης του ως Τ.Α. 
- Ο  τεχνικός ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική 
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους . 
  
 

                                 Άρθρο 6 
                                         Λύση της σύμβασης 
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1. Τυχόν διαφωνίας του με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του , 
δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του . Σε κάθε 
περίπτωση , η λύση της σύμβασης  του τεχνικού ασφαλείας  πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη. 
 
2. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει την υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό 
απόρρητο Σαμοθράκη. 
 
3. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
 
4.  Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εάν ο Δήμος δεν της 
καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος  
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς τον Δήμο που 
απορρέει από τη σύμβαση , ενώ διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματα για 
αποζημίωση.  

 
5.  Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον Ανάδοχο ή τον Δήμο  για την 
μη τήρηση όρου ή όρων της σύμβασης με την μορφή συστημένης επιστολής.   
Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του 
συμβαλλόμενου μέρους που επιθυμεί τη λύση της.  
Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην 
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην αντισυμβαλλόμενη η αναλογούσα αμοιβή 
για τις μέχρι την ημερομηνία της λύσης παραδοθείσας  από την 
αντισυμβαλλόμενη εργασίας, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής 
που ορίζεται στην παρούσα. 
 
    Άρθρο 7 
     Επίλυση διαφορών 
Συμφωνείται, επίσης, για την επίλυση πάσης διαφωνίας μεταξύ των 
συμβαλλόμενων, που θα αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφαρμοστούν οι, ως άνω, διατάξεις των διαταγμάτων «περί εκτελέσεως έργων 
και προμηθειών».  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίγραφα (τρία  για 
τον πρώτο των συμβαλλόμενων και ένα για τον δεύτερο), αναγνώσθηκε και 
υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 
 

              Ο Δήμαρχος 
               
           Βίτσας Αθανάσιος 

 

Ο Ανάδοχος 
 
 
 

Παπάς Κωνσταντίνος 
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